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  Grote of Sint Vituskerk Naarden                                   
       17 november 2019 – Heilige aanwezigheid 
           Met viering van de Tafel van de Heer     
 

 
 
Voorganger: ds. Véronique C. Lindenburg 
Orgel/piano: Wybe Kooijmans  
Contrabas: Hans Roelofsen 
  
Orgelspel: Kerksonate  
 

Stilte van bezoekers, enkele minuten voorafgaand aan de dienst 
 

Voorbereiding 
 

Begroeting door de ouderling van dienst 
 
Ontsteken van het licht op de tafel  
 

Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,   
G: die ons leven geeft in overvloed. 
O: Goede God, alles is leven voor u. 
G: U bent bij ons in uw heiligheid, in ons met uw kracht 
O: ook waar en wanneer wij u niet verwachten. 
G: U doet ons opstaan, door u mogen wij opgewekt leven. 
O: Dat wij uw zegen herkennen in alle leven. 
G: Dat ons leven heilig mag zijn, tot uw eer. Amen. 
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Lied: 216 vers 1, 2 en 3  
 
Kyriegebed 3x beantwoord met lied 301g  
 
Het gebed wordt besloten met een lofspreuk 
 
Psalm 150a vers 1, 2, 3 en 4  
      

De Schriften 
Groet 
V: De Heer zij met u!       
A:  Ook met u zij de Heer! 
 
Inleiding op de dienst en aandacht voor de kinderen 
 

Kinderen gaan naar Kindernevendienst 
 

Bas en piano: “Prayer” uit “Scenes from Jewish life”  
 

Lezing: Exodus 3:1-6 
 

Lied 985 vers 1, 2 en 3  

 

Lezing: Lucas 20:27-29a, 34-38 

 
Lied 880 vers 1, 2, 3 en 4  
 
Verkondiging  

Bas en piano: Chant d'automne  

Uit de gemeente 

Inzameling van gaven: 1. Diaconie 2. Kerk 

Bas en orgel: Largo - Fr. Chopin 

Kinderen komen terug uit Kindernevendienst en Kinderopvang  
 
Lied 791 vers 1, 3, 5  
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Viering van de Tafel van de Heer 
 
Inleiding 

De tafel wordt klaargemaakt 

Tafelgebed “Gij die weet”  

Het Tafelgebed wordt besloten met stil gebed, voorbeden en het gezamenlijk 
bidden van Onze Vader 

Dankgebed  

De tafel wordt opgeruimd 
 

Bas en piano: “Chant du Menestrel” - opus 71 
Intermezzo de Goyescas   

 
Wegzending en zegen 

Allen gaan staan 

Zegen - Allen: AMEN 

Bas en piano: Allegro appassionato  

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en 
limonade met elkaar te drinken. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Uitgangscollecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia 
In de sloppenwĳken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelĳk in aanraking 
met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project 
op een ander spoor. In één van de gevaarlĳkste wĳken is een kookschool gestart 
waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder 
de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC-soldaten als slachtoffers van het 
gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren 
vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt 
hiermee bĳ aan het belangrĳke proces van vrede en verzoening. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in 
Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?  
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kookscholenColombia 

http://www.kerkinactie.nl/kookscholenColombia
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Lied van de maand   
Wij zijn gestart met het gebruik van een “lied van de maand” in de eredienst. 
Meer hierover in het nieuwste Kerkjournaal.   
 
Activiteiten deze week 
Donderdagmorgen 21 november 
De Veste-viering 
O.l.v. dhr. Kees Schuurman 
Tijd & locatie: 10.00-11.00 uur, zaal naast het restaurant in De Veste 
 
Donderdagavond 21 november 
Naarder Kring De Naarder Kring wordt bezocht door mensen tussen 40-60 jaar. 
We ontmoeten elkaar en spreken over een Bijbels of actueel thema.  
O.l.v. ds. Véronique Lindenburg 
Tijd & locatie: 19.45-22.00 uur, pastorie, Koningin Wilhelminalaan 50 

Komende zondag  
24 november Eeuwigheidszondag 
Grote of Sint Vituskerk -10.00 uur 
Voorgangers: ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th. Heuvelman 
M.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters 
 
 

www.pkn-naarden.nl 
Facebook: protestantsegemeentenaarden 
 


